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A

atuação preventiva do TCE tem um reflexo direto nos cofres públicos do Estado e municípios pernambucanos. Exemplo disso foi
a auditoria realizada no projeto de parceria público-privada (PPP) da
Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), relativa ao exercício de 2021, para instalação de usina solar fotovoltaica. A auditoria,
que teve como relator o conselheiro Valdecir Pascoal, apontou possíveis
incoerências no edital, que foram reconhecidas e corrigidas, ou satisfatoriamente justificadas pela empresa. Após as alterações sugeridas pelos
auditores, o valor máximo estimado para o contrato, que seria de cerca
de R$ 2.246.817.906,00, caiu para R$ 2.145.101.292,00, gerando uma
redução de R$ 101.716.614,00 ao longo do período da parceria.
------------------------------------o o o o----------------------------------------
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A

s análises realizadas pelo TCE, tanto nas fases de projetos, como
de licitação e execução de concessões e PPPs, recebeu elogios do
superintendente da área de Governo e Relacionamento Institucional do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
Pedro Bruno Barros de Souza, durante visita ao presidente Ranilson
Ramos, na última quinta-feira. Ele aproveitou a ocasião para apresentar
ao conselheiro a carta de concessões e PPPs, incluindo obras que serão
executadas em Pernambuco e alguns municípios do Estado. Segundo
Pedro Barros, a qualidade e a agilidade das análises realizadas pelo TCE
nas PPPs financiadas pelo Banco, têm permitido, muitas vezes, corrigir
previamente algumas inconsistências, possibilitando ainda a obtenção de
soluções mais viáveis e econômicas para os cofres públicos.

Infraestrutura das escolas
A Primeira Câmara julgou os processos de Auditoria Especial que tiveram
como objetivo verificar a situação da infraestrutura das escolas municipais de
Bezerros, Machados, Moreilândia e Santa Maria do Cambucá, sob a relatoria
do conselheiro Valdecir Pascoal. As auditorias foram instauradas após o
trabalho de fiscalização, realizado pelo TCE no final de 2020, que abrangeu
800 unidades de ensino dos 184 municípios pernambucanos e que analisou,
entre outros, aspectos como manutenção, organização, elaboração de protocolos para o combate do Covid-19, e possível retorno às aulas presenciais.

Multa por lixão
A Segunda Câmara do TCE aplicou multa ao ex-prefeito de Inajá, Adilson
Timoteo Cavalcante, por destinação inadequada de resíduos sólidos no
município durante sua gestão. De acordo com o voto do relator do processo, conselheiro Carlos Neves, a utilização de lixão é tipificada como crime ambiental na Lei nº 9.605/1998 e fere também o disposto na Política
Nacional de Resíduos Sólidos.

Conferência Internacional de Resíduos
O presidente Ranilson Ramos confirmou presença na abertura da I Conferência Internacional de Resíduos Sólidos (Cirsol) que acontece no Recife
nos próximos dias 16,17 e 18 de março. O convite foi feito pelo Secretário de
Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco, José Bertotti, durante
visita ao TCE juntamente com a presidente do Instituto de Cooperação Internacional para o Meio Ambiente (ICIMA), Ana Paula Rodrigues, uma das
organizadoras do evento. O Tribunal de Contas será parceiro da Cirsol em
razão do relevante trabalho de acompanhamento e monitoramento da gestão
de resíduos sólidos nos municípios pernambucanos.

Nova diretoria da Atricon
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Os conselheiros Marcos Loreto e Carlos Neves tomaram
posse na nova diretoria da Associação dos Membros dos
Tribunais de Contas do Brasil
(Atricon). Eles assumiram, respectivamente, os cargos de diretor de Relações PolíticoInstitucionais e de diretor de
Desenvolvimento do Controle Externo. A solenidade aconteceu em Brasília,
no auditório do TCU, e contou com a presença do presidente Ranilson Ramos.
AAtricon passa a ser presidida pelo conselheiro Cezar Miola (TCE-RS).

Programa de extensão tecnológica
Um grupo de servidores do TCE-PE está participando do Programa de Extensão Tecnológica - Governo, que é coordenado pela Usina Pernambucana de
Inovação. Eles estão desenvolvendo, junto com servidores de outras organizações e pesquisadores, atividades com foco em inovação e avaliação de
políticas públicas. A participação no programa faz parte de uma série de iniciativas coordenadas pelo Laboratório de Inovação em Gestão Pública do
TCE-PE, PRISMA.

Visitas
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O novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador
André Guimarães, esteve no TCE
na última semana, para uma visita
de cortesia ao presidente Ranilson
Ramos. Na ocasião, ele fez a entrega do convite de sua posse, que
acontece no próximo dia 10 de
março. O conselheiro também recebeu em seu gabinete o Defensor
Público do Estado, Fabrício Silva
de Lima, que estava acompanhado
do sub-defensor, Henrique Seixas, e a promotora do MPPE, Yelena Monteiro,
da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais.

